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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo již 
dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i 
programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               
 

 
O jménech ledních medvíďat je rozhodnuto – Kometa a Nanuk 
 
Hlasování  veřejnosti  o  jménech  bylo  ukončeno  v den,  kdy  lední  medvíďata 
oslavila pět měsíců života, tedy 24. dubna ve 12:00. Jednoznačně zvítězilo jméno 
pro samičku – Kometa. Velmi dramatický boj svedla v posledních dvou týdnech 
jména pro samečka Rondo a Nanuk. Nakonec  jen o několik stovek hlasů vyhrál 
Nanuk.    
 
Hlasování probíhalo od 1. března na webových stránkách Zoo Brno a HC Kometa 
Brno. Na obou webech se za 54 dnů nasbíralo neuvěřitelných 107 tisíc hlasů. Na 
prvním  místě  s 37  tisíci  hlasy  byla  Kometa,  na  druhém  místě  s 24  tisíci  hlasy 
Nanuk, na třetím s 22 tisíci Rondo a čtvrté místo obsadila Bella.  
V sobotu  27.  dubna  v 11:00  proběhnou  v zahradě  slavnostní  křtiny, medvíďata 
pokřtí  primátor  Statutárního města  Brna  Roman  Onderka  a  ředitel Městského 
divadla Brno Stanislav Moša a v programu vystoupí Alena Antalová, Ivana Vaňková 
a  Hana  Holišová.  Nebudou  chybět  ani  zástupci  adoptivních  rodičů  HC  Kometa 
Brno.  Součástí  křtin  bude  také  historicky  první  komentované  krmení  ledních 
medvědů.  Tato  premiéra  bude mít  slavností  ráz,  za  účasti  vzácných  hostů  a  se 
speciálním dortem.  Od  příštího  týdne  bude  komentované  krmení  zařazeno  do 
rozpisu, a to pondělí, pátek, sobota a neděle, vždy v 11:00. 
 
Ledním medvíďatům se daří dobře, stále obratněji se pohybují po výběhu a příští 
týden budou přeočkována  a  zvážena. Od 16. března,  kdy Cora mláďata  vyvedla 
z porodního boxu,  je vidělo  téměř 27  tisíc návštěvníků a na webových stránkách 
sleduje on‐line přenos z výběhu ledních medvědů v průměru 4 000 lidí za den. 
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Pásovci doplní Expozici exotického ptactva 
 
Tři pásovce štětinaté získala naše zahrada ze Zoo Děčín.  Jsou  to dvě samičky a 
jeden  samec  a  ve  čtvrtek  25.  dubna  dopoledne  byli  vypuštěni  do  ubikace 
v Expozici  exotického ptactva.    Zvířata mají  jeden  rok  a není  vyloučeno,  že  se 
v budoucnu pokusíme o jejich chov. 
 
Pásovec štětinatý  (Chaetophractus villosus)  je druh savce z  řádu chudozubých,  je 
jedním  z  nejrozšířenějších  druhů  pásovců,  který  obývá  pampy  v  Jižní  Americe. 
Velmi dobře hrabe a  je  schopný prohrabat beton  i asfalt. Živí  se  larvami,  všemi 
drobnými bezobratlými živočichy a drobnými obratlovci, které je schopen ulovit a 
částečně i rostlinnou potravou.  V zoologických zahradách je poměrně rozšířeným 
chovaným druhem.  

 
 
Monika Brindzáková 
tisková mluvčí Zoo Brno 
725 505 376 
brindzakova@zoobrno.cz 
www.zoobrno.cz 
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